Takstblad pr. 1. januar 2020
Priser er incl. moms i dkr.

Liggepladser
Pladsbredde
2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m
5.5 m
6.0 m
6,5 m
7,0 m

Depositum
5.100 kr.
6.400 kr.
7.600 kr.
8.900 kr.
10.200 kr.
11.500 kr.
12.700 kr.
14.000 kr.
15.300 kr.
16.600 kr.
17.900 kr.

Årlig leje
2.050 kr.
2.575 kr.
3.200 kr.
3.860 kr.
4.570 kr.
5.175 kr.
5.715 kr.
6.340 kr.
6.970 kr.
8.085 kr.
8.230 kr.

Fiskerihavn erhverv
Havnepenge for hjemmehørende fartøjer udgør minimum kr. 2063 + moms, dertil kommer tillæg på maksimum kr.
4.000 + moms. Tillægget reduceres med betalt broafgift til havnen og bortfalder helt, hvis der betales broafgift med
mindst kr. 4.000 + moms.
Havnepenge for ikke hjemmehørende fartøjer udgør kr.761+moms pr. påbegyndt måned, hvor skibet benytter havnen.
Ønsker man at skifte status fra hjemmehørende til ikke hjemmehørende eller omvendt, skal dette meddeles
havnekontoret inden kalenderårets start.
Broafgift afregnes med 3% af lastens værdi i første hånd.

Opbevaring på vinterpladsen
Bådvogne & -stativer
Bådvogne &-stativer sommersæson
Bådvogne & -stativer vintersæson
Både på land
Strøm
Både i hal

Ejere med bådplads
Ejere uden bådplads
Ejere uden bådplads
Ejere uden bådplads

Gratis
850 kr.
850 kr.
Kun efter aftale – årlig leje kr. 396 pr. m x lgd
½-årlig opkrævning
Efter måler
Havnefoged formidler kontakt

Grejhuse
Depositum
4.500 kr.

Årlig leje
4.125 kr.

Diverse
Pladsflytning efter eget ønske
Påsætning af årsmærke
Ventelistegebyr 2,0 m – 3,5 m / 4,0 m - ~
Arbejdsdagsgebyr
Brug af vaskeplads, ejere uden bådplads
Miljøgebyr
Faktureringsgebyr (ej tilmeldt mail)
Rykkergebyr

326 kr.
215 kr.
500 / 1.000 kr.
700 kr.
260 kr.
150 kr.
150 kr.
125 kr.

Fast bopæl på lystbåd med folkeregister adresse på havnen:
Årlig afgift kr. 15.000 udover pladslejen ifølge takstblad.
Afgiften betales med kr. 3.805 pr. kvartal.
Ved indgåelse af kontrakt betales depositum kr. 15.000 + et kvartalsleje kr. 3.805 i alt kr. 18.805
Se i øvrigt Retningslinjer for bopæl på lystfartøjer i Bønnerup Havn.

Leje af bådstativer
Priser er gældende for tilmelding 2020
Indskud
Leje

0-3 Ton
1.875
675

4-6 Ton
2.525
912,50

7-12 Ton
3.250
1.175

Inkluderet er bådvogn og traktor til transport på havnens arealer.
Værdien af indskuddet nedskrives lineært over seks år.
Ved afmeldelse af stativ tilbagebetales restindskud, når stativet er genudlejet.
Tillæg ved ekstra støtteben og bukke.

13-18 Ton
4.500
1.620

Bønnerup Strand i december 2019

Orientering til alle brugere af Bønnerup Havn.
Bestyrelsen for Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn har anskaffet kran til løft af lystfartøjer m.fl. Kranen er
taget i brug ultimo 2019 og anvendes til løft af fartøjer med en maksimal vægt på 30 tons og max bredde
6.0m. Ved fastsættelse af generelle takster forudsættes, at fartøjets værdi højst er 5 mill. kr. For mere
kostbare fartøjer tillægges ekstra forsikringspræmie.
Beslutningen er primært truffet for at kunne tilbyde tidssvarende faciliteter for ejere af fartøjer med fast
plads i Bønnerup Havn og dermed medvirke til at fremtidssikre havnen som helhed. I bestyrelsens
overvejelser har også indgået opfordringer fra fastliggere til at følge udviklingen i andre lystbådehavne samt
ønske om at undgå de store mobilkraners belastning af kajer og dæk.
Bestyrelsen har samtidig truffet følgende beslutninger om at ændre varslede takster for lystbåde med fast
plads i havnen, gældende fra 2020. Fra 2020 opkræves en generel stigning i havnepenge for alle pladser med
20 % af taksten for havnepenge for den pågældende plads.
Gør man brug af havnekranen er taksten fastsat til kr. 550,00 pr. løft, for pladslejere med fast plads i
Bønnerup Havn, beløbet opkræves det pågældende fartøj efter løftet er udført.
For fartøjer, der ikke har fast plads i havnen, er taksten i 2019 og 2020 for hvert løft 1.000 kr. + moms.
Ejere af fartøjer med fast plads i lystbådehavnen kan leje et stativ til fartøjet gennem havnen.
Mobilkraner må kun anvendes på havnekajerne efter forudgående aftale med havnefogeden.
Evt. spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående rettes til havnefogeden.
Mail: havnefoged@boennerup-lbh.dk telefon: 23290760
På bestyrelsens vegne skal vi udtrykke håb om, at beslutningen må blive til glæde for alle brugere af havnen.

Med venlig hilsen
Niels Erik Nørgaard
Havnefoged

Henrik Carstensen
Formand for bestyrelsen

